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BHP Groep in het nieuws Hoe gaat het nu met? Interview Special
In dit artikel leest u een interview naar 
aanleiding van een mini-conferentie 
over verzuim door psychische klacht-
en.

In deze rubriek kijken we hoe het met 
(oud)-cliënten van BHP Groep en De 
digitale loopbaancoach gaat. In deze 
editie vertelt Tessa haar verhaal.

Een vast onderdeel in ons magazine. 
In deze editie een interview met de 
heer dr. M.J.P.M. Verbraak, bijzonder 
hoogleraar Gezonheidszorgpsycho-
logie aan de Radboud Universiteit en 
inhoudelijk directeur van de HSK 
Groep. 



Geachte lezers,

Het jaar 2014 is alweer enige weken geleden begonnen, maar wij 
willen u alsnog een gezond en gelukkig jaar toewensen waarin u 
hopelijk veel arbeidsplezier ervaart.

Dat dit niet vanzelfsprekend is voor iedereen, wordt in deze editie 
van ons Loopbaan Magazine duidelijk. Het thema van deze 
uitgave is “verzuim door psychische klachten”. Zoals u inmiddels 
van ons gewend bent, komt een oud-cliënt aan het woord; zij 
vertelt open over haar ervaring met psychische klachten in haar 
werk. 

In onze Interview Special leest u een interview over het thema 
“psychische klachten en werk”, met de heer dr. M.J.P.M. Verbraak, 
bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie aan de 
Radboud Universiteit en inhoudelijk directeur van de HSK Groep. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.

De Redactie

VOORWOORD



Dit artikel beschrijft de obstakels die zowel werknemer 
als werkgever kunnen ervaren wanneer een werknemer 
door werk gerelateerde psychische klachten uitvalt.

WERK GERELATEERDE 
PSYCHISCHE KLACHTEN, 
WAT NU?



Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar zo’n jaar of twintig 
geleden kon je met een stevige burn-out zomaar in de WAO 
belanden. En wat misschien nog wel meer bijzonder is: je kon ook 
heel lang in die uitkering blijven. Vaak voor altijd. Dat dit leidde tot 
een niet te financieren hoeveelheid arbeidsongeschikten was niet 
verwonderlijk. Toen we in Nederland het aantal van een miljoen 
arbeidsongeschikten naderden, drong het besef door dat de 
verzorgingsstaat in deze vorm niet houdbaar zou zijn. Door 
de jaren heen hebben er om die reden allerlei ingrepen in ons 
sociale zekerheidsstelsel plaatsgevonden. In eerste instantie door 
groepen arbeidsongeschikten te herkeuren en voor een groot 
deel uit de WAO te knikkeren. Later door de WAO om te zetten 
naar de WIA. In essentie was de bedoeling van deze wetswijziging
om niet meer uit te gaan van wat iemand niet meer kan, maar 
juist wat hij nog wel zou kunnen. Een stimulans als het ware, om 
te blijven participeren binnen het arbeidsproces. Een goede zaak.

De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter was een 
volgende stap in het proces om de hoeveelheid arbeids-
ongeschikten terug te dringen. De bedoeling van deze wet is om 
de instroom naar de WIA zoveel mogelijk te beperken. De kern 
van de wet is erin gelegen dat de werkgever in belangrijke
mate verantwoordelijk is voor de re-integratie van de zieke
werknemer. Hiermee is dit een gezamenlijk belang geworden van 
de werkgever en zijn werknemer. Beiden moeten zich 
inspannen om primair binnen de eigen organisatie weer aan 
de slag te gaan en, mocht dat niet lukken, op zoek te gaan naar 
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een arbeidsplek elders. Ook dit is op zichzelf een nuttige wet. 
Werknemers die ziek worden hebben er veel belang bij om zo snel 
mogelijk weer aan de slag te gaan. Zeker met een steeds dunner 
wordend sociaal vangnet. Werkgevers worden op deze manier 
gedwongen zorgvuldig met hun medewerkers om te gaan. Ze 
kunnen dit doen door preventieve maatregelen in te zetten, onder 
andere door te zorgen voor goede werkomstandigheden. Mocht de 
medewerker onverhoopt toch uitvallen door ziekte, dan zorgt deze 
wet ervoor dat de werkgever hem of haar niet als een zak oud vuil 
op straat kan zetten. Sterker nog, de werkgever moet zich, samen 
met de werknemer, tot het uiterste inspannen om hem weer aan de 
slag te krijgen op een goede, passende werkplek.

Uiteraard weet de wetgever als geen ander dat een maatregel 
opleggen weinig zin heeft als er geen sanctie op staat wanneer men 
in gebreke blijft. Daarom zijn in de Wet Verbetering Poortwachter 
ook een aantal sancties opgenomen, die opgelegd kunnen worden 
als de medewerker of de werkgever zich onvoldoende inspant om 
een goede re-integratie tot stand te brengen. Zo kan, of eigenlijk 
moet, de werkgever de loonbetaling stoppen aan een medewerker 
die niet meewerkt aan zijn re-integratietraject. Anderzijds kan 
de werkgever een loonsanctie krijgen als hij de re-integratie niet 
zorgvuldig heeft afgehandeld. Toen de wet in 2002 werd ingevoerd 
was natuurlijk de grote vraag hoe streng het UWV het sanctiebeleid
zou toepassen. Dat weten we ondertussen: heel erg streng. In 
ongeveer 25% van de gevallen dat een medewerker na 2 jaar de 
organisatie moet verlaten, wordt er een loonsanctie opgelegd. En 
die verplicht de werkgever vaak om het loon van de betreffende 
medewerker een jaar lang voor 70% te blijven doorbetalen. Een hoge
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kostenpost die ook nog eens niet te verzekeren is. Voor kleine 
ondernemingen soms de doodsklap, maar ook grote organisaties 
beginnen steeds meer te ervaren dat hun kosten hierdoor
enorm oplopen. Ook zij krijgen hier dus veel last van.

Zonder veel moeite zou ik hier een opsomming kunnen geven 
van de ergernissen waar veel werkgevers tegenaan lopen. Kleine 
administratieve missers die leiden tot een hoge loonsanctie 
bijvoorbeeld. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om 
de onmacht waar veel werkgevers, maar natuurlijk ook de zieke 
medewerker, vaak in terechtkomen. En aangezien dit magazine 
gaat over werk gerelateerde psychische klachten, wil ik het daarop 
toespitsen. Op het eerste oog lijkt alles redelijk goed geregeld: De 
medewerker krijgt een burn-out en wordt verwezen naar een
therapeut die een helder behandelprotocol heeft. Los van 
de inhoud van de therapie is daar een duidelijk tijdpad aan
verbonden. Tien sessies in drie maanden, twintig sessies binnen 
een half jaar. Afhankelijk van de persoon en zijn probleem 
wordt een keurig traject uitgezet, waarna betrokkene weer 
fris en fruitig - uiteraard stap voor stap - binnen de organisatie
re-integreert. De praktijk blijkt helaas vaak wat weerbarstiger.

Ten eerste wil vaak de communicatie met de zieke medewerker 
niet zo vlotten. Mensen met een burn-out zijn soms nogal 
conflictgevoelig; de grenzen waar ze binnen en buiten hun werk 
overheen zijn gegaan, bewaken ze nu (angstig als ze geworden
zijn) als een terriër. Een gesprek met hun leidinggevende ervaren 
zij nogal eens als zeer bedreigend. Zeker als ook nog te betwijfelen 
valt of de medewerker nog wel in zijn oude functie kan terugkeren. 
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Of misschien zelfs helemaal niet meer binnen de organisatie is te 
herplaatsen. Een conflict hierover is snel geboren. De medewerker 
wordt, zeker naar zijn gevoel, ernstig bedreigd in zijn bestaans-
zekerheid. Juridisering van de situatie ligt op de loer. Voor veel 
leidinggevenden is het moeilijk om dit soort gesprekken goed te 
voeren. Zij vinden het spannend, want ze kunnen de reacties van 
de medewerker niet altijd goed binnen de context van de ziekte 
plaatsen. Soms (of misschien wel vaak) zijn ze ook onzeker en bang. 
Bang voor de emoties van de medewerker. Maar ook durven ze vaak 
niet hardop te zeggen wat ze denken. Ze willen voorzichtig zijn, 
omdat ze hopen de ander niet verder in de put te duwen.
Misschien zijn ze er zelfs wel op beducht dat de medewerker
hen of zichzelf iets aan zal doen. 

Een ander punt is dat medewerkers vaak hun eigen weg zoeken 
naar voor hen passende hulp. Uiteraard meer dan hun goed 
recht. Voor de werkgever die het proces van de re-integratie moet 
regisseren echter niet altijd makkelijk. Het hersteltraject verdwijnt 
voor hem als het ware in een black box. Wat de precieze diagnose 
is weet hij ook in dit geval niet. Terecht natuurlijk, want medische 
gegevens zijn strikt geheim. Maar wel lastig. Hij moet maar 
afwachten hoe het af zal lopen. En de kosten dragen als het 
misloopt.

Hierboven beschreef ik kort het ideale verloop van een therapie- en 
re-integratietraject. Zo gaat het gelukkig regelmatig. In de praktijk 
komt het helaas ook vaak voor dat het minder gladjes verloopt. 
Verkeerde diagnoses, lange wachttijden voor een passende 
therapie. Geen of slechte samenwerking tussen de verschillende
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disciplines. Allemaal zaken die de voortgang van het proces 
nadelig beïnvloeden. 

Problemen benoemen is makkelijk. Oplossingen geven is wat 
lastiger. Ik ga het toch voor een stukje proberen. Het helpt om 
duidelijk en eerlijk te communiceren met uw zieke medewerker. 
Ook al is de boodschap niet zo positief. De meeste mensen 
hebben baat bij medeleven, maar vooral ook bij duidelijkheid.
Ook mensen met psychische problemen. Omdat dit niet voor
alle leidinggevenden een natuurlijk talent is, worden zij in veel 
organisaties hier gelukkig al in getraind. 

Bij ons professionals ligt de opdracht om de werkgever op de 
hoogte te houden van de voortgang van het herstelproces. De 
kunst om woorden te vinden om, zonder in medische geheimen te 
treden, informatie te verschaffen is echt aan te leren. De informatie-
voorziening, door een gesprek, een rapport of een mail, vindt 
natuurlijk bij voorkeur plaats samen met de werknemer,
maar in ieder geval na overleg.

En bovenal is het onze opdracht om vanuit verschillende 
disciplines beter te gaan samenwerken. Bedrijfsartsen, arbeids-
deskundigen, therapeuten en re-integratiecoaches, allemaal 
vervullen zij hun eigen belangrijke rol. Deze rollen kunnen, 
naar mijn mening, nog beter worden ingevuld als er onderling 
een goede afstemming plaats zou vinden. Degenen die BHP 
Groep een beetje volgen zullen waarschijnlijk weten dat wij op 
dat gebied de nodige stappen richting samenwerking zetten. 

Auteur: Adri van der Kemp
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INTERVIEW
SPECIAL

Marc Verbraak is klinisch psycholoog en vanaf 2007 inhoudelijk 
directeur van de HSK Groep. De HSK Groep onderzoekt en 
behandelt mensen met psychische klachten. Daarnaast is 
hij bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij praten met hem 
over de relatie tussen werk en psychische klachten. 

MARC VERBRAAK
‘Dit is een heel lastige tijd voor mensen die kwetsbaar zijn’



Marc Verbraak is klinisch psycholoog en vanaf 2007 inhoudelijk 
directeur van de HSK Groep. De HSK Groep onderzoekt en behandelt 
mensen met psychische klachten. Daarnaast is hij bijzonder hoog-
leraar Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Wij praten met hem over de relatie tussen werk en 
psychische klachten.

Wat zijn de meest voorkomende psychische klachten? 
“Er is onderscheid tussen klachten en stoornissen. In mijn vak gaat 
het meestal over stoornissen, dus daar wil ik het eigenlijk over 
hebben. De meest voorkomende zijn depressieve stoornissen,
angststoornissen en verslaving. Daarnaast heb je de stress 
gerelateerde stoornissen die zich vaak in eerste instantie uiten in 
allerlei lichamelijke klachten. Ook de groep somatoforme stoor-
nissen (lichamelijke klachten waarvoor geen somatische oorzaak 
(lichamelijke ziekte) gevonden is, red.) zoals we die kennen uit 
de classificatie handboeken komt veel voor. Daaronder kun je de 
burn-out scharen. Wij hebben het dan over een klinische burn-out. 
Maar officieel bestaat een burn-out niet als een psychische stoornis.”

Wat is burn-out dan?
“Bij een klinische burn-out hebben mensen vooral last van een 
chronische toestand van vermoeidheid die al minimaal een half 
jaar sleept. Het verlies aan energie, het niet meer herstellen na een 
mentale of fysieke activiteit, staat voorop. Deze vermoeidheid gaat 
ook gepaard met een aantal andere stress gerelateerde klachten, 
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zoals hoofdpijn, pijn in de nek, verhoogde prikkelbaarheid, 
concentratie- of slaapproblemen. Daarnaast spelen cynisme, 
verminderd functioneren of een als hoog ervaren werkbelasting 
een rol. Burn-out is echter een populair begrip dat ook gebruikt 
wordt voor een hoge mate van stress die iemand ervaart. Stress en 
veel stress komen veel voor. Burn-out heeft een betekenis van 
dapperheid. Ik heb alles gegeven maar kan het niet meer aan. 
Ik ben op. Dat noemen we graag burn-out, maar dat leidt niet 
noodzakelijk tot uitval uit het werk. Maar bij mensen die uit 
het werkproces vallen is het niet altijd een klinische burn-out. 
Dat denken ze vaak zelf, maar bij onderzoek blijkt het dan een 
depressie te zijn of een angststoornis; ook daar kan je moe van 
worden. Zeker bij een depressie komt vermoeidheid kijken.

Het is altijd de kunst om te achterhalen wat de hoofdklacht is. Als 
de cliënt zegt dat zijn gemoed bedrukt is en hij nergens meer zin 
in heeft, is er sprake van een depressie. Mensen met een burn-out
klagen over vermoeidheid, maar eigenlijk niet over verlies aan 
interesse. Ze zeggen niet dat ze zo somber zijn en daarom niets 
meer kunnen. Nee, ze kunnen niks meer en daarom zijn ze zo 
somber. Als je er zo naar kijkt dan zie je dat werk gerelateerde 
psychische problematiek lang niet altijd een burn-out is. Maar vaak, 
in zo’n 25% van de gevallen, is het dat wel het geval. In 75% van de 
gevallen dus niet.”

Toch gaat het soms bij de diagnose mis.
“Dat klopt, dat is jammer. Alles begint met een goede diagnostiek, 
zeg maar het juiste etiketje. Je hoort wel eens: wat maakt het nu 
uit wat iemand heeft, hij krijgt toch gewoon cognitieve gedrags-
therapie. Dat is waar. Maar de therapie voor een depressie ziet er
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anders uit dan voor een angststoornis. Je zet andere interventies in, 
of als je wel dezelfde interventies gebruikt, op een ander moment. 
In de uitvoering leg je andere accenten. En dat maakt toch echt 
verschil. Als iemand zegt dat hij een burn-out heeft, terwijl hij 
eigenlijk een paniekstoornis heeft, en wij gaan hem behandelen 
voor zijn burn-out, dan zal hij best wel verbeteren, maar zijn feitelijke 
probleem heb je dan niet verholpen.

Om op de vraag terug te komen: het gaat inderdaad wel eens mis. 
Enerzijds omdat er niet goed gekeken wordt naar wat er aan de hand 
is. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van gestructureerde 
diagnostiek. Anderzijds, ook wij maken fouten. Gezondheidszorg 
blijft mensenwerk, daar worden fouten gemaakt.”

Mensen met psychische klachten komen regelmatig niet bij de juiste 
hulpverlening terecht. Soms lopen ze heel lang te dwalen langs 
allerlei loketjes.
“Dat gebeurt. Tegelijkertijd heb ik de indruk dat het minder voor-
komt dan in het verleden. Laat ik de burn-out als voorbeeld noemen. 
Toen HSK 22 jaar geleden startte, was burn-out een stoornis in
opkomst. Kees Hoogduin, de oprichter van HSK, zei toen dat burn-
out tien jaar later niet meer zou bestaan. Een burn-out hangt in 
belangrijke mate samen met de context waarin iemand moet 
functioneren. Als je mensen leert zich teweer te stellen tegen die 
context, en tegelijkertijd wordt geprobeerd die context gevoeliger 
te maken voor dit soort problemen, dan hoeft het niet zo’n vaart 
te lopen. Zo zag Hoogduin het. In het begin waren de mensen die 
zich aanmeldden, zware gevallen. Ze zaten al heel lang in de 
ziektewet met vermoeidheidsklachten, hadden al van alles, vaak in 
het meer somatische circuit geprobeerd; daar had je als behandelaar
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een flinke kluif aan. Inmiddels is het meer geaccepteerd om een 
psychische klacht te hebben en daar gericht hulp voor te zoeken. 
Ik merk dat burn-outklachten nu gemakkelijker te behandelen zijn, 
omdat er eerder bij de hulpverlening wordt aangeklopt. Want dat 
is een wetmatigheid: hoe eerder een psychische stoornis wordt 
geconstateerd en de behandeling kan starten, des te sneller is er 
resultaat. En dat resultaat is dan ook nog blijvender van aard.”

Hoogduin had de veronderstelling dat burn-out iets voorbijgaande 
aard was. Toch lijkt het juist toe te nemen.
“De vraag is wat er toeneemt. We weten uit onderzoek dat het 
aantal psychische stoornissen in Nederland niet groeit. Burn-out 
is niet bekeken omdat het geen geclassificeerde stoornis is. Of het 
als klinische stoornis dus toeneemt kan ik niet zeggen. Maar ik kan 
me voorstellen dat die indruk ontstaat, omdat we er meer op letten. 
Tegelijkertijd neemt stress bij en druk op werknemers toe. En als 
gezegd dat noemen we ook graag burn-out.

We zien ook dat, terwijl de kosten per patiënt voor de gezond-
heidszorg in z’n algemeen in dit land de laatste tien jaar zijn 
gestegen, die van de geestelijke gezondheidszorg per patiënt juist 
zijn gedaald. Toch zijn we meer patiënten gaan behandelen. Dat is 
ook een bewijs van het feit dat er meer aandacht is voor psychische 
stoornissen. En dat is een goede zaak.”

Vroeger werden de zwakkeren binnen een organisatie vaak 
gedoogd. Die vallen nu met al die reorganisaties veel eerder uit de 
boot.
“Dat is wel verklaarbaar. Als je de manier waarop wij nú werken, 
vergelijkt met die van tien jaar geleden, zie je veel veranderingen.
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Veel meer dan in de decennia daarvoor. We hebben de digitale 
revolutie, het Nieuwe Werken; je kunt overal werken en dat 24 uur 
per dag. Met al die mobiele apparaten ben je ook nog in staat om 
’s nachts jouw mail te beantwoorden. Werknemers die toch al 
kwetsbaar zijn, vallen nu gemakkelijker om, omdat de externe 
structuren verdwijnen. Mensen moeten het veel meer hebben van
hun interne structuur. Maar die moet je dan wel hebben. Zo niet, 
dan gaat het vaak mis. Waarom ontstaat stress? Omdat we 
overprikkeld raken. Er zijn zo veel meer prikkels dan tien en
zeker twintig jaar geleden. Neem al die smartphones en tab-
lets. “Hé, daar komt weer een mail binnen – even kijken.”
Zo gaat dat, tenzij je je daar tegen teweer kunt stellen.”

Eigenlijk zijn alle veranderingen van de laatste tien jaar slecht 
geweest voor onze geestelijke gezondheid.
“Nou, er zitten zeker wel wat risico’s aan. Maar voor sommige mensen 
is het juist wel een vooruitgang. Door de flexibiliteit die is ontstaan, 
hebben ze ook de kans gekregen zichzelf te ontplooien. Het is dus 
niet per se negatief. Maar voor mensen die kwetsbaar zijn is dit een 
hele lastige tijd.”

Hoe zit het met de werkgever? Als een medewerker van hem ziek 
naar huis gaat, tast hij vaak in het duister.
“Als professional merk je dat je in een spanningsveld terechtkomt. 
Ik heb een cliënt met een aandoening, die kan ik behandelen. 
Werkgever wil graag weten waar hij aan toe is, wanneer kan de 
medewerker weer aan het werk. Hoe kan hij helpen? Maar ik heb een 
beroepsgeheim; de cliënt moet in staat zijn om mij in vertrouwen
informatie te geven. Ik kan die werkgever dus niet vertellen wat 
zijn werknemer precies heeft. Maar het is ook niet waar dat ik
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hem helemaal niks kan vertellen. Hoe en in welke mate is niet altijd 
duidelijk; daar moeten we in de toekomst duidelijke spelregels over 
gaan afspreken. Ik kan het met de werkgever in elk geval wél 
hebben wat op dit moment de mogelijkheden van de werknemer 
zijn.

Want ik weet dat werk voor deze cliënt vaak een belangrijk onderdeel 
van zijn leven is. Sterker nog: bij de behandeling van een zieke 
werknemer ga ik er dat werk in betrekken. Niet omdat hij zo snel 
mogelijk moet re-integreren, maar omdat hij zo snel mogelijk moet 
herstellen van zijn klachten. Herstel betekent ook dat we de mensen 
nieuwe vaardigheden moeten leren – of misschien oude weer 
opnieuw inzetten. Die vaardigheden moeten geoefend worden, 
juist op de plekken waar ze tegen de problemen zijn aangelopen. 
Met andere woorden, de werknemer moet terug naar zijn werk om 
te leren dat hij in staat is om met de problemen om te gaan. Als 
behandelaar heb ik er dus ook belang bij dat mijn cliënt aan het werk 
is. En daar vind ik de werkgever of leidinggevende aan mijn zijde.”

De loopbaanadviseur en de behandelaar van psychische stoornissen 
werken zelden samen. Dat zou misschien anders moeten.
“Inderdaad. We zouden met multidisciplinaire teams kunnen gaan 
werken. Als ik mensen heb behandeld, zie ik ze soms andere keuzes 
maken wat betreft hun werk. Ze gaan minder uren werken, omdat 
ze geleerd hebben dat er meer belangrijke dingen in het leven 
zijn. Of ze kiezen ervoor om van baan te veranderen. En daar komt 
eigenlijk de loopbaanadviseur om de hoek kijken.”

Auteur: Hans Walraven
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HET VERHAAL VAN TESSA
In onze vaste rubriek “Hoe gaat het nu met” schrijft een 
cliënt of oud-cliënt over hoe het nu met hem of haar 
gaat. In deze editie spreken we met Tessa, zij vertelt 
over haar ervaring met verzuim door psychische klachten.

HOE GAAT
HET NU
MET?



In onze vaste rubriek “Hoe gaat het nu met” schrijft een cliënt of 
oud-cliënt over hoe het nu met hem of haar gaat. In deze editie 
spreken we met Tessa, zij vertelt over haar ervaring met verzuim door 
psychische klachten.

“Mijn klachten zijn eigenlijk al begonnen na mijn afstuderen. Ik heb 
SPH gestudeerd en na het afronden van deze studie ben ik met 2 
banen gestart. Bij één werkgever werkte ik als nachtwacht, bij een 
andere organisatie hield ik me bezig met het geven van trainingen 
aan jongeren, om hen te leren zo zelfstandig mogelijk te kunnen 
wonen. Ik dacht dat de wereld aan mijn voeten lag. Maar het pakte 
anders uit. De grote boosdoener was mijn onzekerheid. Ik was dag 
in dag uit bezig met mezelf te vergelijken met anderen, voelde me 
erg moe, bleef maar piekeren. Ik was en ben erg perfectionistisch, 
moest alles goed doen. Ik was continu aan het strijden met en tegen 
mezelf. Het werken ging niet meer en ik ben uitgevallen. Nadat ik 
thuis kwam te zitten ben ik gestart met een intensieve deeltijd-
therapie.

Na afronding hiervan voelde ik me weer sterker, ik had er weer 
vertrouwen in! Ik ben dan ook weer aan het werk gegaan. Niet meer 
terug naar het groepswerk, ik voelde dat dat niet goed voor mijn 
gezondheid was, maar nu als ambulant begeleider op individuele 
basis.

In het begin ging dit best goed, er was ruimte om mezelf te ontwik-
kelen en om fouten te maken. Maar uiteindelijk kon ik mijzelf die 
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ruimte niet geven en ik viel terug in mijn valkuilen. Ik verzoop in de 
hoeveelheid taken en de vele doelen. Op de één of andere manier 
kon ik het basisgevoel van vertrouwen in mezelf niet voeden, 
waardoor mijn klachten terugkwamen. Mijn werkgever onder-
steunde mij in die periode door inzet van supervisie en een traject
met een arbeidspsycholoog. Dit heeft me destijds wel even 
geholpen, maar bleek helaas van korte duur te zijn. Uiteindelijk werd 
ik weer ziek en viel uit. Dit is nu twee jaar geleden.

Het gaat nu de goede kant op. Ik ben er nog niet helemaal, mijn 
zelfvertrouwen mag nog groter worden. Wat ik in de afgelopen 
jaren heb geleerd is dat ik een andere keuze mag maken. En dat 
heb ik ook gedaan: ik heb besloten om de zorg te verlaten en een 
richting of beroep te kiezen waarin mijn zelfvertrouwen kan toe-
nemen. Zodat ik weer kan voelen dat ik ergens goed in ben. De 
afgelopen periode heb ik meegelopen bij de receptie van een bedrijf 
en een aantal administratieve taken uitgevoerd. Dat is leuk om te 
doen, al merkte ik dat ik tegen een aantal dingen bleef aanlopen. 
Het vergelijken met anderen en het gevoel dat ik het niet kan. 
Ik heb gemerkt dat het beter gaat als ik in het begin wat minder 
complexe taken op me neem. Ik heb succeservaringen nodig om me 
te ontwikkelen, dan komen de complexere taken vanzelf wel.

Ik volg op dit moment een re-integratietraject in het kader van het 
2e spoor en dat bevalt goed. Het is fijn om op een positieve manier 
met werk bezig te zijn! Doordat ik een tijdje uit het arbeidsproces 
ben geweest, heb ik nog meer ervaren dat werk belangrijk voor me 
is. Werken maakt dat ik me nuttig voel en levert daarnaast contacten 
op met andere mensen. Ook geeft werken afleiding, zodat ik minder
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aan het piekeren ben.

Mijn laatste werkgever heeft begrip getoond voor mijn psychische 
klachten, maar ik heb ook wel onbegrip gevoeld. Ik begrijp dat het 
voor een werkgever lastig is als een medewerker langdurig ziek is. 
Waar ik minder begrip voor heb is dat je als zieke medewerker soms 
wordt gezien als een probleem waar ze vanaf willen. Mijn werk-
gevers hebben de juiste procedures gevolgd en het ziektetraject 
traject correct aangepakt. Door hulp aan te bieden en met me in 
gesprek te blijven. Maar ik merk nog steeds dat psychische klachten 
moeilijk bespreekbaar zijn. Er kleeft toch een etiket aan je. 

Dat is ook de reden dat ik graag mijn verhaal vertel: ik hoop dat we 
met z’n allen wat positiever naar psychische klachten in het werk 
kunnen kijken. Dat het taboe doorbroken wordt en het normaal is 
dat er over psychische klachten wordt gesproken en dat hier door 
een werkgever rekening mee wordt gehouden. Zoals er bijvoor-
beeld ook voor een aangepaste stoel wordt gezorgd als iemand last 
heeft van zijn rug. Wat ik zou willen is dat er samen naar een oplossing
wordt gezocht, zodat iemand in zijn eigen of een aangepaste functie,
kan blijven functioneren. Maar ook dat duidelijk wordt dat 
psychische klachten tijdelijk kunnen zijn. Zodat je niet voor altijd dat 
stempel met je meedraagt. Elke persoon en situatie is immers uniek”.

Auteur: Tessa
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BHP GROEP 

In oktober van dit jaar heeft BHP Groep in samenwerking 
met de Centra voor Pyschisch Herstel een mini-conferentie 
rondom het thema “verzuim door psychische klachten” 
georganiseerd. 

Journalist Menno Pols heeft, naar aanleiding van deze 
middag, een interview in De Gelderlander gepubliceerd. 
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In oktober van dit jaar heeft BHP Groep in samenwerking met de 
Centra voor Pyschisch Herstel een mini-conferentie rondom het 
thema “verzuim door psychische klachten” georganiseerd. Journalist
Menno Pols heeft, naar aanleiding van deze middag, een interview 
in De Gelderlander gepubliceerd. Een weergave hiervan vindt u in 
onderstaand artikel.

Zomaar een voorbeeld uit de praktijk van Adri van der Kemp, 
directeur van re-integratiebureau BHP Groep. “Een werknemer 
kwam bij ons nadat hij was uitgevallen met psychische klachten. Uit 
de gesprekken bleek dat zijn werkgever flexplekken had ingericht. 
Deze man kon daar niet mee omgaan. We hebben met de werkgever
gepraat, de man kreeg een vaste werkplek en kon weer aan de slag.”

Het is tijd voor een andere omgang met psychische klachten op 
de werkvloer vinden BHP Groep, met vestigingen in Arnhem en 
Nijmegen, en de centra voor Psychisch Herstel in Wijchen. Een 
aanpak waarbij openheid in communicatie centraal staat, om het 
onderwerp uit de taboesfeer te halen.

Het aantal mensen dat op de werkvloer rondloopt met psychische 
klachten, neemt toe. Het Fonds Psychische Gezondheid meldde 
zes weken geleden een flinke stijging van het aantal mensen 
met burn-out. Het Fonds noemt de situatie ‘alarmerend’. Van der 
Kemp: “ Ik hoor veel van jonge mensen dat de wereld heel onzeker
voor hen is. Hun baan staat op de tocht, de eisen die gesteld 
worden zijn hoog. Daarnaast is er de druk om aanwezig te zijn 
op de sociale media. Het leven van tegenwoordig vergelijk ik 
wel met een intervaltraining; sprinten, dan een weekje vakantie,
dan weer sprinten. Er zijn weinig echte herstelmomenten.”
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De oorzaak van de psychische klachten kan ook buiten de werksfeer 
liggen. Mensen kunnen last hebben van ADHD, faalangst, of een 
negatief zelfbeeld. Van der Kemp: “Als vroeger iemand een ‘vlekje’ 
had, werd hij ontzien. Dan zorgde de chef dat hij of zij bepaald werk 
niet hoefde te doen. Tegenwoordig wordt iedereen rationeel 
afgerekend op zijn prestaties. Dan vallen mensen eerder door de 
mand.”

We spreken Van der Kemp en Theo Schoutsen, locatiemanager van 
CPH, in de rustieke villa van CPH in het bos aan de rand van Wijchen.
Van der Kemp: “In het voorjaar hebben we een brainstormsessie 
gehouden met vijftien bedrijven over psychische klachten op het 
werk. Unaniem zeiden de bedrijven dat het een probleem is en dat 
ze het moeilijk vinden om er mee om te gaan. Hoe gaat het nu
vaak; iemand heeft psychische klachten. Er wordt niet over gepraat 
en de persoon blijft naar zijn werk gaan.” Schoutsen: “Vanwege 
de crisis wil hij zich niet ziek melden, uit angst zijn baan kwijt 
te raken. Als de klachten te groot worden, valt hij toch uit.”
Van der Kemp: “Dan verdwijnt hij uit beeld. Therapie is een black 
box, en je hoopt dat je hem of haar terugkrijgt. Maar als behandeling 
en re-integratie meer op elkaar worden afgestemd, is de
werknemer eerder zichzelf.” 

CPH geeft korte ‘time-out behandelingen’ aan mensen met angst 
en stressklachten. Sinds anderhalf jaar betrekt het centrum ook 
de werksituatie bij de behandeling. “Het werk is een belangrijk 
deel van het leven, waar vroeger te weinig aandacht voor was. We 
vragen nu de werkgevers van de cliënten om hier naartoe te 
komen voor een gesprek. Voor de cliënt is dat heel spannend, er is 
veel wantrouwen. Maar tijdens zo’n gesprek zie je het ijs breken. 
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De werknemer is blij dat hij zijn hart kan luchten, en de chef 
blijkft meestal best begrip te hebben voor zijn collega.” Van der 
Kemp: “Soms komt eruit dat iemand beter op een andere plek kan 
werken, soms ook dat hij beter helemaal niet meer bij die werkgever
kan werken. Dat is niet leuk, maar dan is er in ieder geval duidelijk-
heid. Werk doen dat je ziek maakt, is ook niet goed.” Vanuit de 
werkgevers klinkt ook de roep om ambulante behandeling van 
werknemers, omdat ze liever niet willen dat iemand opgenomen 
wordt. Schoutsen: “Daar gaan we nu mee beginnen. Daarbij werken 
we samen met BHP Groep. Dan heeft iemand bijvoorbeeld wekelijks
een gesprek. Maar ook oefeningen, rollenspelen en onlinehulp-
verlening gaan we in de ambulante behandeling toepassen.”
“Als je uitval wil voorkomen is het belangrijk om klachten vroeg 
te signaleren en gericht advies te geven. Het verhoogt de kans
 op een succesvolle integratie.”

Auteur: Menno Pols, journalist van De Gelderlander
Foto: Eveline van Elk
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